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Søknad om overflytting til  
2. studieår ved Bachelor i sosialt arbeid 

 
Søknadsfrist: 15. april  
Se baksiden for nærmere informasjon om utfylling av søknaden samt retningslinjer 
om overflytting til Bachelor i sosialt arbeid.   
 

Informasjon om søkeren 

Søkers navn: Adresse: 
  

Postnummer og -sted: E-post: 
  

Telefon/mobil: Fødselsnummer: 
   

Søknad om overflytting fra 
studiested: 

Studieprogramtittel: 

  

Opptaksår: Antall gjennomførte studiepoeng: 
  

 

Emne ved UiS Eksternt emne Vedlegg nr. 
BSO101 Innføring i sosialt 
arbeids kunnskapsgrunnlag 
(15 sp) 

  

BSO102 Kommunikasjon og 
samhandling i sosialt arbeid  
(15 sp) 

  

BSO103 Velferdspolitikk  
(15 sp) 

  

BSO104 Velferdsrett  
(15 sp) 

  

 
 
Din underskrift 

Sted Dato Underskrift 
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Informasjon om utfylling av søknaden: 
 
Kun fullstendige søknader behandles. Søknader mottatt etter 15. april eller som mangler etterspurt 
dokumentasjon vil bli returnert uten behandling. 
 
Ettersendingsfrist for dokumentasjon på eksamensresultater er 1. juli. 
 
 
Retningslinjer for overflytting til Bachelor i sosialt arbeid ved UiS 
 
Retningslinjene er vedtatt med hjemmel i Forskrift om opptak til høyere utdanning. 
 
For at Institutt for sosialfag skal vurdere søknader om overflytting til 2. og 3. studieår må følgende 
betingelser være tilfredsstilt:  
 

1. Søknaden må være oss i hende innen 15. april for påfølgende studieår. 
 

2. Søker må enten være aktiv student og ha bestått minimum et helt studieår (60 sp) på den 
institusjonen vedkommende kommer fra, eller være tidligere student ved Universitetet i 
Stavanger som har bestått minimum et helt studieår (60 sp) før søknad vurderes. 
 

3. Formell søknad om overflytting sendes til: Universitetet i Stavanger, Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, Kjell Arholms hus, Institutt for sosialfag eller e-post: 
post@uis.no, og skal inneholde følgende dokumentasjon: 
 

• Oversikt over studieprogrammet (emnebeskrivelse med litteraturliste og 
sammensetning av emner) ved høgskolen / universitetet søker kommer fra. 

• Oversikt over hva søker har fullført hittil. Søkes det om innpass/forhåndsgodkjenning 
hvor framtidige eksamener skal inkluderes, skal det legges ved bekreftelse på 
oppmelding til eksamen. Før eventuelle slike emner også i tabellen. Legg ved oversikt 
over programstruktur/sammensetting av emner i fagplanen. 

• Gyldig dokumentasjon, karakterutskrift, over hvilke eksamener som er bestått. 
 
For at søkere om overflytting skal bli satt på venteliste, må følgende betingelser være tilfredsstilt:  
 
Det må være tilstrekkelig grad av samsvar mellom bachelor i sosialt arbeid ved UiS og 
studieprogrammet på den institusjonen søker kommer fra.  
 
For at studenter som er satt på venteliste skal bli innvilget overflytting, må følgende betingelser være 
tilfredsstilt:  
 

1. Søker må ha bestått alle planlagte emner ved institusjonen vedkommende kommer fra. 
 

2. Det må være ledige plasser på det aktuelle kullet. Dersom det er flere søkere på venteliste enn 
ledige plasser, rangeres søkerne etter karakter. 

 
Rangeringsregler  
Søkerne rangeres på bakgrunn av karakterer fra første året i Bachelor i barnevern eller Bachelor i 
sosialt arbeid. Dersom det er flere søkere som oppfyller opptakskravet enn det er studieplasser, 
prioriteres de med best karakterer på opptaksgrunnlaget. Uensartede karakterbetegnelser eller –
systemer gir grunnlag for skjønnsmessig vurdering og rangering. 
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